REGULAMIN REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY
II STOPNIA NR 1 NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2021/22
CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH
Oddział I A, 1B : technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik robót
wykończeniowych w budownictwie, technik pojazdów samochodowych

KRYTERIA REKRUTACJI
1. Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:
• posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej
szkoły zawodowej w latach 2016 – 2021;
• posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia
lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II
stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
• posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
• są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II
stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.
2. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na
pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące
kryteria:
a) oceny na świadectwie ukończenia szkoły z: języka polskiego, matematyki,
język obcy nowożytny, chemia:
-

stopień: celujący - 18 punktów,
stopień: bardzo dobry -17 punktów,
stopień: dobry - 14 punktów,
stopień: dostateczny - 8 punktów,
stopień: dopuszczający - 2 punkty.

b) za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
3. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów
przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego
przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postepowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane łącznie
następujące kryteria:
a) w przypadku kandydata niepełnoletniego:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą,
b) w przypadku kandydata pełnoletniego:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność dziecka kandydata,
- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
kandydata,
- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata,
Wyżej wymienione kryteria, mają jednakową wartość.
6. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa dyrektor szkoły w
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
7. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do szkoły, w terminie, o którym mowa
składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki oraz oryginał świadectwa.
8. Nie złożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów
spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.
przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
9. W celu przeprowadzenia rekrutacji na semestr pierwszy, dyrektor szkoły powołuje
komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego.
10. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez
kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/22
Zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021r.
rekrutację przeprowadza się wg następującego harmonogramu:
• od 17 maja do 2 lipca kandydaci składają wnioski wraz z dokumentami o
przyjęcie do szkoły.
• do 20 lipca komisja rekrutacyjna prowadzi weryfikacje wniosków o przyjęcie
do szkoły i innych złożonych dokumentów.
• 21 lipca komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.
od 22 lipca do 27 lipca kandydaci umieszczeni na listach kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub
zasadniczej szkoły zawodowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia, rodzic
kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie
do 27 lipca, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Zaświadczenie
składa się nie później niż do 24 września 2021r.
• 28 lipca godz.14.00 komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
• Jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację
uzupełniającą.
• od 2 sierpnia do 5 sierpnia – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły,

• do 13 sierpnia – komisje rekrutacyjne przeprowadzają weryfikacje wniosków
o przyjęcie do szkoły,
• 16 sierpnia - komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
• od 17 sierpnia do 20 sierpnia - kandydaci umieszczeni na listach
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia
nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej
szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej oraz zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości
przedłożenia zaświadczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni
informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia, wskazując na
przyczynę niedotrzymania terminu. Zaświadczenie składa się nie później niż
do 24 września 2021r.
• 23 sierpnia godz. 14.00 - komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów
przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
Regulamin został zatwierdzony w dniu 26.02.2021r.

